
وأظنها قصصت عليكم يف درا التوحيد ملا فتحت األول يف الطائف فقال من مجلة السؤال ما حكم االلتفات يف 

فصل: يكره في الصالة التفاته ورفع بصره إلى  " ا يعرف كتب قال املؤلف رمحه اهللالصالة؛ هي طالب م

 خذ ما شئت ودع ما شئت نعمإىل آخره مث كتب ملا كتب الفصل كلمة هناك كلمة قال: يا مدرس " السماء 

واألخ مصفى اآلن جاب اآلية كلها مث قال خذ ما شئت ودع ما شئت حدد لنا حدد لنا موضع الفائدة من هذه 

 الشيخ :ومن ؛  : الطالب؛  طيب صح الشيخ : )) ولكم في القصاص حياة ((قوله تعاىل:  الطالب : ؛ اآلية

ومن فوائد اآلية  ؟ ففي القصاص حياة . كل الذي ينشد يف احلياة وال ال  )) ولكم في القصاص حياة ((ال 

، قصدي أن يفعل  ؟ ال ؛ وجه ذلك : أن يفعل باجلاين كما فعل الكرمية وهي يف احلقيقة مما يتعلق مما سبق

، إذا رمى حبجر  ، إذا رمى بالرصاصة فريمى بالرصاصة بالسكنيباجلاين كما فعل يعين إذا ذبح بالسكني يذبح 

طيب صح ألن  الشيخ :مفهوم القصاص من اآلية اليت وردت به اآليات ؛  الطالب :؛ نعم  يرمى حبجر وهكذا

يف  الطالب :؟  ؛ وهل ورد يف السنة ما يؤيد ذلك القصاص ال يتم إال ذا متام املقاصة أن يفعل باجلاين كما فعل

؛  الذي رض رأس ابنة األنصاري قصة اليهودي الطالب : ؛ ) ال يحل دم امرأ مسلم إال من ثالث( حديث 

، طيب لو قال قائل: ورد يف احلديث أن  ؛ زين فرض النيب عليه الصالة والسالم رأسه بني حجرين الشيخ :

؛ فال  ضعيف ال يقام به احلجة؟ نقول هذا حديث  ) ال قود إال بالسيف( الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: 

: أن كون القصاص حياة حيتاج إىل تأمل وتدبر وتعقل  ؛ من فوائد اآلية الكرمية به األدلة ترد تقوم به احلجة وال

ألنه يف بدأ األمر قد يقول القائل إن القصاص فيه زيادة القتل بدل ما كان املقتول واحد يقتل اثنني؛ ففي اآلية ما 

؛  بس ألويل األلباب الشيخ :))  يا أولي األلباب لعلكم تتقون (( الطالب : ؛ التأمل يدل على أنه جيب

: أنه  ومن فوائد اآلية الكرمية ؟ ؟ أصحاب العقول فكأنه ينبه بأن املسألة حتتاج إىل التدبر والتفكر خياطب من

 الطالب :؟  ؛ امساعيل ويتدبر ينبغي لإلنسان أن ال يقابل أحكام الشرع للرد يف أول األمر بل عليه أن يتعقل

 للمصلحة فتأمل وتعقل أيه متفرعة هذه أنك إذا ظننت أن هذا  حكم غري موافق الشيخ :؛  نفسه متفرعة فائدة



يا أولي  : ((بل قال )) ولكم في القصاص حياة ألولي األلباب ((فتجده وهلذا خاطبهم بالنداء أيضا ما قال 

: أن منه أي من القصاص من فوائده: تقوى  ومن فوائد اآلية ألجل أن يتنبه ويتعقل هذا األمر. )) األلباب

مع أننا ذكرنا يف التفسري أا قد تشمل تقوى القتل وتقوى اهللا عزوجل قد ))  لعلكم تتقون ((؟  القتل؛ من أين

تقوى  السائل :؟  نعم الشيخ :قتل؟ كيف تقوى ال السائل : ؛ يتقي اإلنسان ربه وخياف مما افرتضه من القصاص

قد  أي نعم يعين معناه أنك تتقي القتل ما تقتل إذا علم اإلنسان أنه إذا قتل قتل اتقى القتل؛ الشيخ :القتل؟ 

( ،  ) اتقوا الشح( :  ؟ نقول نعم قال الرسول عليه الصالة والسالم تقول: كيف إننا هل يتقى شيء غري اهللا

، يتقي اهللا ويتقي اهللا   ال الشيخ :تقوى القتل قد ؟  السائل : وما أشبه ذلك نعم )اتقوا الظلم ( ، )  اتقوا النار

هذا بيان ملا قد يتوهم من أن القصاص زيادة يف القتل فبني اهللا تعاىل  )) ولكم في القصاص حياة ((كلها ألن 

 الطالب :؟  كيف الشيخ :؛  ميكن : الطالب؟  طيب هل نستفيد من متثيل احلياة على مطلق احلياة أنه حياة .

إقامة العدل فإن ،  ، نستفيد منها احلياة املعنوية وهي إقامة العدل بني الناس نعم صح الشيخ :إقامة العدل؛ 

 (، حياة للشعوب وال يضر الناس وأهلكهم إال عدم العدل كما قال النيب عليه الصالة والسالم:  ا حياةإالشك 

  ) قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق منهم الضعيف أقاموا عليه الحدإنما أهلك من كان 

((كتب أوال يف اإلعراب  )) كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ((مث قال اهللا تعاىل: 

؛ وفيه أيضا وفيه إشكال حنوي وهي أن  ؟ نعم ؟ الوصية هذه فعل مبين مفعول فأين نائب الفاعل )) عليكم

، فصلال الطالب :؟  مؤنثة فما هو سبب ترك صيغة التأنيث )) الوصية (( فعل ماضي غري مؤنث و ((كتب ))

ألن  الطالب :نعم؟  احلكم صحيح والتعليل غري صحيح، الشيخ :؟  نعم الفصل هل هناك علة أخرى الشيخ :

فرض لإلنسان الوصية للوالدين واألقربني فما رأيك يف  ؟ كالم ابن مالكمن   هل عندك شاهد الشيخ : أنيثهت

؟ لو قال قائل إن اهللا فرض الفرائض  فيه مناقشة أظن هذهوجل:  قال اهللا عز  ؟ هذه اآلية أحمكمة أم منسوخة

هلم قال لألم السدس ولألب السدس للزوجات الثمن أو الربع أو ما أشبه ذلك ولو أوجبنا الوصية ما كان 



 ((اجلواب أن اهللا سبحانه وتعاىل قال:  الطالب :؟  ؟ فما هو اجلواب السدس كامال ألن املاء سينقص مبقداره

أنه ذكر  الشيخ :،  يعين أن خنرج الوصية إذا كان هذا أنه قد أوصى بشيء )) من بعد وصية يوصى بها أو دين

ألن املال يكون لغريهم واهللا   مقلنا إنه ما يوصى هل الشيخ : ؛ من بعد الوصية  الطالب : هذه السهام من بعد

 ا هي نفقةال ما هلا عالقة ألن هذه الوصية للتمليك مل الشيخ : ؟  يقول: الوصية للوالدين؛ والالم للتمليك ومها

وألبويه لكل واحد منهما السدس  ((فمادام أنه قال للوالدين والالم للتمليك فإنه مثل قوله: وصية للتمليك 

ال  السائل : ) من باع غالما وله مال( قال النيب عليه الصالة والسالم:  الشيخ : وإذا كانا رقيقني مل يرثها ؛))

 الشيخ :للتمليك،  الطالب :؟  ويش الالم )) الوصية للوالدين ((بنسبة اآلية ماذا يذكر أنه ؟ الالم ويش هو 

 ((اآلن مثال قال اهللا تعاىل وألبويه يف املرياث :  ال الشيخ :بس ما يفيد أن كوما والدين ؛  الطالب :طيب، 

 الطالب :؟  لكل واحد منهما السدس إذا مات ابنه، طيب لو كانا رقيقني )) وألبويه لكل واحد منهما السدس

مها الوالدين ، مات ابن عن أبوين  الشيخ :؟  من الطالب :؟  اآلباء، وألبويه، لو كانا رقيقني الشيخ :األبناء؟ 

، ومينع اإلرث على اليقني  مرت علينا الشيخ :؛ ال؛  واهللا أظن هذه ما مرت علينا  الطالب : رقيقني يرثاه وال ال؟

من باع  (، والصورة يف ذلك أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم جعل مال اململوك ملالكه  رق وقتل واختالف دين

فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه  ((وجل:  اهللا عزقال   ) عبدا وله مال فماله للذي باعه إال أن يشرط

فعل ما ض  )) بدل ((؛ و شرطية )) من ((؛ و الفاء هذه للعاطفية  )) على الذين يبدلونه إن اهللا سميع عليم

؟ جواب الشرط واقرتنت بالفاء  اجلملة )) فإنما إثمه ((مبين على الفتح يف حمل اجلزم يف حمل الشرط؛ وقوله: 

 هذا إظهار يف موضع اإلضمار وإال مقتضى السياق أن يقال: )) على الذين يبدلونه ((؛ وقوله:  لة منهألا مج

بدله أي بدل  )) فمن بدله ((نرجع إىل  ؛ للتهديد (( إن اهللا سميع عليم ))أي املبدل؛ وقوله:  فإمنا إمثه عليه

؟ مذكر فكيف  )) من بدله (( ، واهلاء يف اإليصاء أي املفهوم من الوصية وإال قد يقول القائل الوصية مؤنث

وهو اإليصاء أي فمن بدل  )) الوصية ((؟ نقول إنه يعود على املصدر املفهوم من قوله:  هذا املذكر على املؤنث



زيادة أو منع هذا تبديل إما ننقص أو يزيد أو مينع؛ إن نقص  أي غريه بنقص أو بدله)) ((؛ وقوله:  اإليصاء

، وإن منع فعلى املوصى له كل هذه الصور الثالثة تدل يف  ، وإن زاد فعلى الورثة ؟ املوصى له فالضرر على من

بعد ما مسعه قال أهل العلم عرب بالسمع عن العلم ألن  )) بعد ما سمعه ((؛ وقوله:  )) فمن بدله ((قوله: 

فمن بدله بعد ما يعلم علم اليقني كما لو مسعه السمع من احلواس الظاهرة والعلم من التصورات الباطنة أي 

، قد يكون بالكتابة وقد أو ال  ؛ ومعلوم إن العلم بالوصية ال يتوقف على السمع ، كما لو مسعه بنفسه بنفسه

؛ لكنه كأنه واهللا أعلم عرب بالسمع ليفيد أنه سيقنه كلمة  هادة شهود ما مسع من موصي وما إىل  ذلكيكون بش

؛ أما من بدل من بدل جاهال ومل يعلم ال إمث عليه لكن عليه  )) فمن بدله بعد ما سمعه ((املوصي لديه 

ن يتثبت يف التصرف ملال غريه؛ الضمان فيما لو تبني أن الوصية على ثالث ما تصرف فيه ألن الواجب عليه أ

، يعين هذا اإلمث يعود ما  ، إمثه الضمري يعود على التبديل فإمنا إمثه )) فإنما إثمه على الذين يبدلونه ((وقوله: 

أي يغريونه، وفائدة اإلظهار يف  )) على الذين يبدلونه ((هو على املوصي وال على الورثة يعود على املبدل 

؟ ال  وإذا كان األقربون الوارثني فإنه  ؛ موضع اإلضمار هنا فائدته اإلشارة إىل بيان علة، اإلشارة إىل بيان العلة

؛ وعلى هذا فتكون اآلية من باب املخصوصات ال من  ، إذا كانوا غري الوارثني فإا جتب الوصية له وصية له

؛ ألن النسخ معناه عدم  قد تقدم لنا مرارا أن كلما أمكن اجلمع حرم العدول إىل النسخ؛ و  باب املنسوخات

، عمل ما مجيعا  ، والتخصيص عمل ما مجيعا العمل بأحد الدليلني وهو املنسوخ يعين يلغى ويرفع من الشريعة

الشك أنه أوىل كوننا  ؟ وهذا ، واضح وال ال ولكن يرفع حكم العموم عن بعض أفراده مقتضى الدليل وخمصص

؛ وإىل هذا  بالنصوص الشرعية كلها الشك أنه هو الواجب بدال من أن نلغي هذا النص وداللته وحكمهنعمل 

ابن عباس وطائفة من أهل العلم على أن اآلية حمكمة غري منسوخة لكنها خمصوصة وهذا هو الذي نراه وندين 

هذا خرب ما  )) كتب ((؛ وهذا التأكيد  فكيف نقول إا منسوخة ؛ ألن اهللا أكد هذه الوصية فيما رأيتم اهللا به

وإن كان خربا مبعىن األمر ألن معناها لكن مثل هذه التأكيدات ذا احلكم مث ينسخ  )) كتب ((بعد هو أمر 



لو كان أبوك رقيق يرث وال ما  ،نقول ممكن ؟  ؛ فإذا قال قائل كيف يكون الوالدان غري وارثني هذا شيء فيه بعد

لكن مع ذلك ما نقول بالوصية له ألنك لو وصيت له أخذها سيده فال  الشيخ : ، ما يرث الطالب :؟  يرث

ال يرث فتوصي له   الشيخ : ال،  الطالب : ؟ ؟ يرث وال ال ؛ لكن لو كان األب خمالفا لك يف الدين يستفيد

 الطالب :؟  القول بأن قتل اخلطأ مينع من املرياث ميكن هذا وال ما ميكن نعم لو كان الوالد قاتال قتال خطأ على

؟ أفرض مثال أن هذا الرجل مع أبيه واألب هو السائق وحصل حادث على  ميكن أليس كذلك الشيخ :ميكن، 

السيارة بسبب تفريط األب مث إن الولد أصيب باحلادث لكنه ما مات يف احلادث دخل املستشفى وبقي يومني 

؛ هذا االبن  ؟ ال يرث ؛ على املشهور من املذهب على الوالد يرث وال ما يرث ثالثة أربعة مث مات من احلادث

ال  (؛ ألم غري وارثني والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول:  ؟ يصح أوصى ألبيه يف هذه احلال يصح وال ال

فقط؛ كذلك بالنسبة  لألقربني واضح أوضح وأوضح فإن أخاك مع أبيك ال يرث أليس كذلك؟  ) وصية لوارث

؛ فإن قال قائل إن اهللا فرض لألب السدس مثال  ولألم السدس  ، وهو من أقرب الناس إليك فتوصي له بلى

الوصية ال يكون  وللزوجة الربع وللزوج نصف وما أشبه ذلك وهذا يقتضي أن يكون هلم السدس كامال ومع تنفيذ

يوصى بها أو  من بعد وصية ((؟ قلنا إن اهللا صرح بأن هلم هذا السهم  ؟ ناقص بقدر الوصية إال سدسهلم 

، ال إشكال يف تقدير عن سهام الورثة وهذا القول هو الذي به جتتمع  وعلى هذا فال إشكال يف اآلية )) دين

، واعلم أن صلة  وصي ولو بشيء قليل من ماله ألقاربه؛ وعلى هذا فيجب على اإلنسان إذا مرض أن ي األدلة

الرحم واألقارب من أفضل األعمال اليت نقرب ا إىل اهللا فهذه إحدى أمهات املؤمنني أخربت النيب عليه الصالة 

شف جعل )  أما أنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لك ألجرك( والسالم أا أعتقت جارية هلا فقال: 

؛ فال تظن إنك مثال إذا أوصيت ثلثك جيعل ضحي أو عشا أو ما أشبه ذلك  ؟ من العتق الرسول أفضل من من

من األشياء اليت قد يكون ما يرتتب عيه من املفاسد يف املستقبل أكثر من مفاسدها ال تظن إن هذا أفضل من  

 ال ترث وما أشبه ذلك هذا أفضل كونك توصي ألخيك الذي ال يرث وألختك اليت ال ترث وجلدتك اليت



السائل   . الشك ألنه من صلة الرحم مث إن اآلية هذه صرحية وال أعلم ملن قال بالنسخ وجهة يف أدلتهم أبدا نعم

على أي وجه  إن قال قائل الوصية ألبيه القاتل اليت ذكرا ليست على الوجوب ألن  بل هي على سبيل اجلواز :

نعم ألن اهللا   الشيخ : للوالد الكافر ؟ السائل :قوهلا للوجوب ليس على؛ للوجوب، ال، ن الشيخ : ؟ اجلواب

يقول بعض  السائل :  فالكافر وإن كان إذا كان قريبا له حق القرابة . )) وصاحبهما في الدنيا معروفا ((قال: 

التعبري صحيح وقد يطلقه هذا  الشيخ :؟  العلماء يف هذه اآلية يعربون النسخ بالتخصيص فما هو التعبري

األقدمون هذا معروف يف أساليب األولني يف قدامى من السلف يقولون يعربون بالنسخ عن التخصيص وهو 

الصحيح ألن التخصيص فيه نوع من النسخ فبدال من أن يكون احلكم شامال لكل األفراد رفع احلكم عن بعض 

                   )) حقا على المتقين ((تعاىل: مث قال اهللا  ؛ هؤالء األفراد فهو نسخ يف حقهم غري


